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    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
siyasi xəttinin təməlində inkişaf və tərəqqi
dayanır. Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi:
“Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti
və siyasəti nəticəsində biz bugünkü Azər-

baycanı, möhkəm təməl üzərində qurul-
muş dövləti görürük. Bu gün dövlətimiz
onun siyasəti əsasında uğurla inkişaf
edir”.
    Ulu öndərin siyasi xəttinin uğurlu icrası
muxtar respublikanın bütün yaşayış mən-

təqələrinin, eləcə də Azərbaycanın incisi
olan Ordubad rayonunun inkişafına səbəb
olmuşdur. Son illər rayonda yeni infra -
struktur layihələri yerinə yetirilmiş, abad-
lıq-quruculuq işləri geniş vüsət almışdır.
Ordubad şəhərində və kəndlərdə müasir

inzibati binaların və sosial obyektlərin ti-
kilməsi yaşayış məntəqələrinin simasını
tamamilə dəyişmişdir.
    Noyabrın 12-də Ordubad rayonunun Ələ-
hi, Xurs və Nürgüt kəndlərində yeni sosial
obyektlər istifadəyə verilmişdir.

Ordubad rayonunun quruculuq salnaməsinə yeni səhifələr yazılmışdır
Ələhi, Xurs və Nürgüt kəndləri abad yaşayış məntəqələrinin sırasına qoşulmuşdur

    Noyabrın 12-də Ordubad rayonunun
Ələhi kənd ümumi orta məktəbinin yeni
binasının açılışı münasibətilə tədbir keçi-
rilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə iştirak
etmişdir.
    Məktəbin direktoru Rəhman Məmişov
çıxış edərək bildirmişdir ki, Ələhi kənd
məktəbinin yeni binasının istifadəyə veril-
məsi kəndin tarixində mühüm hadisədir.
Məktəbdə müasir informasiya-kommunika-
siya texnologiyalarının və yeni tədris ava-

danlıqlarının quraşdırılması təhsilin inkişafına
göstərilən yüksək diqqət və qayğının daha
bir nümunəsidir. Yaradılan şəraitin müqa-
bilində məktəbin pedaqoji kollektivi yüksək
intellektual səviyyəyə malik, vətənpərvər
gənclər yetişdirmək yolunda öz səy və ba-
carığını əsirgəməyəcəkdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Ələhi kəndində
aparılan quruculuq işlərinə görə sakinləri
təbrik etmiş, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin “Hər birimizə təhsil, bilik verən,
yüksək intellektual səviyyəyə çatdıran mək-

təblərdir” fikrini xatırladaraq demişdir: “Bu
gün ölkəmizdə məktəb işinə xüsusi diqqət
və qayğı göstərilir. Şəhər və rayon mərkəz-
lərində, ucqar dağ kəndlərində yeni məktəb
binaları tikilir, tədrisin səviyyəsi yüksəldilir.
Bu gün dəniz səviyyəsindən 2000 metr yük-
səklikdə, çətin dağlıq ərazidə yerləşən Ələhi
kəndində müasir məktəb binasının istifadəyə
verilməsi Azərbaycan dövlətinin iqtisadi
qüdrətinin göstəricisidir. Bu eyni zamanda
ölkəmizdə insan amilinə verilən qiymətin
bariz nümunəsidir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Təhsil sa-

həsində həyata keçirilən tədbirlər, ümumilikdə,
ölkəmizdə gənc nəslin hərtərəfli yetişməsinə
hesablanmışdır. Bu gün Ələhi kənd məktə-
bində təhsil alan hər bir gənc gələcəkdə
ölkə mizdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət gös-
tərəcəkdir. Ona görə də gənclərin təhsilinə
xüsusi diqqət yetirilməli, onlar bilikli, in-
tellektli, müasir informasiya texnologiyala-
rından istifadə etməyi bacaran, vətənpərvər
şəxsiyyət kimi formalaşdırılmalıdırlar. Məktəb
binasında yaradılan şərait bu vəzifələrin
uğurla yerinə yetirilməsinə imkan verəcəkdir.

Ələhidə yeni məktəb binası istifadəyə verilmişdir

    Noyabrın 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Argentina
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Karlos Dante Rivan ilə
görüşmüşdür. 
    Qonağı salamlayan Ali Məclisin Sədri səfiri ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması
münasibətilə təbrik edərək demişdir ki, Azərbaycan və Argentina respublikaları arasında
əlaqələr 1992-ci ildə qurulmuşdur. Bu gün ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, ticarət və par-
lamentlərarası dostluq qrupu səviyyəsində münasibətlər uğurla inkişaf etdirilir. 
    Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika olduğunu bildirən Ali Məclisin
Sədri qeyd etmişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 20
ildən artıqdır, Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır. Lakin buna baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar
Respublikası inkişaf edir, sənaye, kənd təsərrüfatı, təhsil və səhiyyə sahələrinə diqqət göstərilir.
Ali Məclisin Sədri Karlos Dante Rivanın ölkəmizdəki fəaliyyətinin Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı baxımından da səmərəli olacağına
əminliyini bildirmiş, səfirə işlərində uğurlar arzulamışdır. 
    Göstərilən diqqətə və səmimi münasibətə görə minnətdarlıq edən Karlos Dante Rivan
Naxçıvanda olmaqdan məmnunluğunu ifadə etmişdir. Muxtar respublikaya səfəri çərçivəsində
Naxçıvanla yaxından tanış olacağını və bir sıra görüşlər keçirəcəyini deyən səfir diplomatik
fəaliyyəti dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqələrin inkişafı istiqamətində
səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd etmişdir. 
    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 11-də Türkiyə Respublikasına
rəsmi səfərə gəlmişdir. 

Noyabrın 12-də Türkiyə Respublikası Prezidentinin iqamətgahında – Çankaya köşkündə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur.

Noyabrın 12-də Çankaya köşkündə Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin təltif edilməsi mərasimi
keçirilmişdir. Türkiyə Prezidenti “Dövlət nişanı” ordenini Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan
Prezidenti “Heydər Əliyev” ordenini Türkiyə Prezidentinə təqdim etdi.

Təltifetmə mərasimi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə
Prezidenti Abdullah Gülün görüşü olmuşdur.

Həmin gün dövlət başçılarının görüşündən sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gül
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mətbuata bəyanatlarla çıxış etmişlər. 

Noyabrın 12-də Prezident İlham Əliyev və Prezident Abdullah Gül Türkiyə Aerokosmik Sənayesi
Şirkətinin fəaliyyəti ilə tanış olmuşlar.

Noyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Cəmil Çiçək və Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu ilə
görüşmüşdür. 

Rəsmi xronika
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Belə ki, təhsil ocağında müasir tədris avadan-
lıqlarının qurulması, kitabxananın yaradılması
şagirdlərin dərsləri daha yaxşı mənimsəməsinə
şərait yaradacaqdır. Pedaqoji kollektiv də
öz üzərində daim işləməli, bilik və bacarığını
artırmalıdır”.
    Ali Məclisin Sədri məktəbin istifadəyə
verilməsi münasibətilə bir daha kollektivi
təbrik etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
     Məlumat verilmişdir ki, zirzəmi ilə birlikdə
3 mərtəbədən ibarət olan məktəb 88 şagird
yerlikdir. Məktəbdə 2-si elektron lövhəli olmaqla,
11 sinif otağı, kimya-biologiya və fizika labo-
ratoriyaları, kompüter otağı, müəllimlər otağı,
kitabxana, idman zalı və bufet yerləşir.
     Məktəbin kitabxana fondunda 1878 kitab
vardır. Kompüter otağında quraşdırılmış və in-
ternetə qoşulmuş kompüterlər şagirdlərin in-
formasiya texnologiyalarının imkanlarından
səmərəli istifadə etmələrinə imkan verəcəkdir.
    Muxtar respublikamızda şagirdlərin bi-

liklərə daha dərindən yiyələnmələri, dərslərin
yüksək səviyyədə təşkili diqqət mərkəzində

saxlanılır, təhsil müəssisələri yeni tədris va-
sitələri – elektron lövhələrlə təmin olunur.

Yeni istifadəyə verilən Ələhi kənd məktəbində
də 2 elektron lövhəli sinif yaradılmışdır.
Məktəbin kimya-biologiya kabinəsində qu-
raşdırılan əyani tədris vasitələri isə bu fənlərin
tədrisini xeyli yaxşılaşdıracaqdır.
    Məktəb binasında yeni idman zalı da
yaradılmış, həyətdə açıq idman qurğuları
qoyulmuşdur.
    Müəllimlərlə səmimi söhbət zamanı qeyd
olunmuşdur ki, şagirdlərdə elmə olan marağın
düzgün istiqamətləndirilməsi üçün pedaqoji
kollektiv səylə çalışmalı, yaradılan şəraitdən
səmərəli istifadə olunmalı, hər bir gənc
təhsilli, vətənpərvər ruhda böyüdülməlidir.
Müəllimlər hər cür şəraitə malik olan mək-
təbdə işləməyi üzərlərinə düşən böyük mə-
suliyyət kimi dəyərləndirmiş, intellektli və
vətənpərvər gənclər yetişdirmək üçün səylə
çalışacaqlarına söz vermişlər.
    Məktəbin həyətində də geniş abadlıq işləri
aparılmışdır.

    Noyabrın 12-də Ələhi kəndində yeni kənd
mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov tədbir iştirakçılarını salam-
lamış, Ələhi kənd mərkəzinin istifadəyə verilməsi
münasibətilə sakinləri təbrik edərək demişdir:
“Bu gün Ələhi kəndində yeni məktəb binasının,
kənd və xidmət mərkəzlərinin istifadəyə veril-
məsi insanların rahatlığının təmin olunmasına,
məskunlaşmanın artmasına, sakinlərin prob-
lemlərinin vaxtlı-vaxtında həll edilməsinə imkan
verəcəkdir. Son illər kəndin inkişafına hərtərəfli
qayğı göstərilmiş, mənzillər tamamilə qazlaş-
dırılmış, elektrik enerjisinin verilişi təmin olun-
muş, kənd yolu abadlaşdırılmış, əhaliyə göstərilən
rabitə xidmətinin səviyyəsi yüksəldilmişdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Kənd mər-
kəzində feldşer-mama, polis sahə və baytarlıq

məntəqələri, kitabxana, mədəniyyət evi və
idarəetmə qurumları üçün lazımi iş şəraiti
yaradılmışdır. İstifadəyə verilən xidmət mərkəzi
sakinlərin gündəlik tələbat mallarına olan eh-
tiyacını ödəyəcəkdir. Bütün bunlar dövlətimizin
kənd yaşayış məntəqələrinin inkişafına gös-
tərdiyi qayğının nəticəsində mümkün olmuşdur.
Məqsəd ucqar dağ kəndlərində məskunlaşmanı
təmin etmək, fərdi təsərrüfatları genişləndir-
mək, insanların rifah halını yaxşılaşdırmaqdan
ibarətdir. Dövlət qurumları və müvafiq icra
strukturları kənd yaşayış məntəqələrində sə-
hiyyə, rabitə və təhsil sahəsində işlərin günün
tələbləri səviyyəsində qurulmasını daim diqqət
mərkəzində saxlamalıdırlar. Bu gün Ələhi
kəndində görülən işlər bu ucqar dağ kəndi ilə
şəhər arasındakı fərqin azalmasına səbəb ol-
muşdur. Ona görə də sakinlər tikilənləri, qu-

rulanları qorumalı, kəndin abadlaşması isti-
qamətində bundan sonra da çalışmalıdır”.
    Ali Məclisin Sədri Ələhi kəndinin inkişa-
fına bundan sonra da qayğı göstəriləcəyini
bildirmiş, sakinlərə uzun ömür və cansağlığı
arzulamışdır.
    Açılışı bildirən lent kəsildikdən sonra kənd
mərkəzinə baxış olmuşdur. Bildirilmişdir ki,
binada rabitə evi, polis sahə və baytarlıq
məntəqələri, kitabxana, Yeni Azərbaycan Par-
tiyası ərazi ilk təşkilatı, inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, feldşer-mama
məntəqəsi, mədəniyyət evi və 52 yerlik iclas
zalı vardır.
    Rabitə evində 160 nömrəlik yeni ATS qu-
raşdırılmış, kənddə bütün evlər telefonlaşdı-
rılmışdır. Burada poçt bölməsinin fəaliyyəti
də təmin olunmuşdur.

    Polis sahə məntəqəsi Ələhi, Xurs və Nürgüt
kəndlərini əhatə edir. Binada məntəqə üçün
ayrıca iş otağı ayrılmışdır. Baxış zamanı qeyd
olunmuşdur ki, sahə müvəkkilləri mütəmadi
olaraq əhali arasında maarifləndirici söhbətlər
aparmalı, hüquq və vəzifələrin izahı istiqa-
mətində fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər.
    Kənd kitabxanasının fondunda 3191 kitab
vardır. Kitabxananın fəaliyyəti üçün lazımi
şərait yaradılmışdır. Ələhi və Bist kəndlərinə
xidmət göstərən baytarlıq məntəqəsi dərman
preparatları ilə təmin olunmuşdur.
    Feldşer-mama məntəqəsi kənd mərkəzinin
birinci mərtəbəsində yerləşir. Məntəqə üçün
4 otaq ayrılmış, peyvənd və ilkin tibbi yardım
çantaları qoyulmuşdur.
    Binanın həyətində də abadlıq işləri aparıl-
mış, ağac və gül kolları əkilmişdir.

Ələhi kəndində yeni kənd mərkəzi tikilmişdir

    Həmin gün Ələhi kəndində xidmət mərkəzinin də açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti
kəsmişdir.
    Bildirilmişdir ki, xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı yeri və
ərzaq mağazası fəaliyyət göstərir. Xidmət mərkəzində 4 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
    Mərkəzlə tanışlıqdan sonra kənd sakinləri ilə görüşən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki,
muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələri, o cümlədən Ordubad rayonu bu gün
inkişafın yeni mərhələsini yaşayır. Rayonun ucqar dağ kəndlərində yeni sosial obyektlərin
istifadəyə verilməsi, əhalinin məşğulluğunun təmin olunması, rifahının yaxşılaşdırılması
ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi xəttinin təntənəsidir.
    Sakinlər qurulanların, yaradılanların hər bir Ələhi kənd sakini tərəfindən rəğbətlə qarşı-
landığını bildirmiş, yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq etmişlər.

*   *   *
    Bu il Ələhi kəndində bir sıra abadlıq işləri də aparılmış, 200 metr fiber-optik, 150 metr
yeraltı, 200 metr uzunluğunda isə yerüstü kabel çəkilmiş, 1260 metr elektrik xətti yenilənmiş,
yeni tikililərə 235 metr uzunluğunda qaz xətti çəkilmiş, kəndin içməli və suvarma su
təminatı yaxşılaşdırılmışdır.

Ələhi kəndində yeni xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir

Ardı 3-cü səhifədə
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    Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi “Biz maddi də-
yərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan
kapitalına çevirməliyik” prinsipinə əsaslanan
təhsil islahatları Ordubad rayonunda da təd-
risin məzmun və keyfiyyətinin getdikcə
yüksəlməsi ilə nəticələnmişdir. Rayonun
kəndlərində məktəb binalarının tikintisi,
maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər mün-
təzəm olaraq davam etdirilir.
    Noyabrın 12-də Xurs kənd tam orta mək-
təbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış məra-
simində iştirak etmişdir.
    Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru
Mahir Məmmədov bildirmişdir ki, müasir
məktəb binasının istifadəyə verilməsi təhsilə
göstərilən dövlət qayğısının bariz nümu -

nəsidir. Uzun illərdir ki, köhnə binada fəa-
liyyət göstərən məktəb bu gündən elektron
lövhələrlə, kompüterlərlə, müasir tədris va-
sitələri ilə təmin olunmuş binada fəaliyyətini
davam etdirəcəkdir. Mahir Məmmədov yeni
məktəb binasının istifadəyə verilməsi mü-
nasibətilə müəllim və şagird kollektivi adın-
dan minnətdarlıq etmiş, qarşıdakı tədris il-
lərində nailiyyətlərin sayını artırmaq üçün
səylə çalışacaqlarını bildirmişdir.
    Ali Məclisin Sədri Xurs kənd tam orta
məktəbinin yeni binasının istifadəyə veril-
məsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək
demişdir: “Təhsil ölkənin gələcəyinə xidmət
edən bir sahədir. Bu gün muxtar respubli-
kanın ucqar kənd yaşayış məntəqəsi olan

Xursda yeni məktəb binasının istifadəyə
verilməsi də dövlətin təhsilə göstərdiyi qay-
ğının nəticəsidir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Məktəblərdə
gənclər təhsilli böyüdülməklə yanaşı, onların
əsl vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması da
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Xurs
kənd tam orta məktəbində bu işlərin yerinə
yetirilməsi üçün lazımi şərait yaradılmış,
məktəb binası müasir təhsilin qarşıya qoy-
duğu tələblər səviyyəsində qurulmuşdur.
Görülən işlər müəllim və şagirdlərin hərtərəfli
böyüməsinə, öz bilik və bacarıqlarını artır-
masına imkan verəcəkdir”. 
    Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə
görə müəllimlərə təşəkkür etmiş, layiqli

vətəndaşların və intellektli gənclərin
yetişdirilməsi sahəsində onlara uğurlar
arzulamışdır.
    Açılışı bildirən lent kəsildikdən sonra
Ali Məclisin Sədrinə məlumat verilmişdir
ki, zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət
olan məktəb binası 110 şagird yerlikdir.
Məktəbdə 2-si elektron lövhəli olmaqla, 11
sinif otağı, kimya-biologiya və fizika labo-
ratoriyaları, hərbi kabinə, kompüter otağı,
kitabxana və idman zalı vardır.
    Xurs kənd tam orta məktəbində infor-
matika dərslərinin yüksək səviyyədə tədris
olunması üçün ayrıca kompüter otağı
yaradılmışdır.
    Məktəb kitabxanalarının yeni nəşr olun-

muş ədəbiyyatlarla və dərsliklərlə təminatı
istiqamətində muxtar respublikada mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Xurs məktəbinin
kitabxanasına da 881 latın qrafikalı dərslik
və 1352 bədii ədəbiyyat olmaqla, 2233 kitab
verilmişdir.
    Hərbi kabinədə yaradılan şərait şagirdlərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına,
hərbi dərslərin yüksək səviyyədə tədris edil-
məsinə şərait yaradacaqdır.
    Son illər dünya tədris sistemində geniş
tətbiq olunan elektron lövhələrdən muxtar
respublikamızdakı məktəblərdə də quraşdırılır.
Artıq muxtar respublikamızda şəhər və kənd
məktəbləri də daxil olmaqla, 500-dən artıq
elektron lövhə quraşdırılmışdır. Xurs kənd
tam orta məktəbində də elektron lövhəli
siniflər yaradılmışdır.
    İdman zalında bədən tərbiyəsi dərsinin
yüksək səviyyədə tədris olunması üçün hər

cür şərait vardır. Həyətdə açıq idman qurğuları
qoyulmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri müəllimlərlə səmimi
söhbət zamanı təhsilin inkişafı istiqamətində
ölkəmizdə uğurlu islahatların həyata keçi-
rildiyini qeyd etmiş, Xurs kənd tam orta
məktəbinin müəllim və şagirdlərinin istifa-
dəsinə verilən müasir binanın və yaradılan
yüksək tədris şəraitinin bu sahəyə göstərilən
dövlət qayğısının davamı olduğunu bildir-
mişdir. Müəllimlər yaradılan yüksək şəraitə,
göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdar -
lıq etmişlər.
    Məktəbdə fərdi qazanxana yaradılmış,
müasir istilik sistemi quraşdırılmış, binanın
həyətində abadlıq işləri aparılmışdır.

Xurs kənd tam orta məktəbinin binası 
müasir tələblər səviyyəsindədir

    Xurs kəndində həyata keçirilən kompleks
quruculuq işləri çərçivəsində yeni kənd mər-
kəzi də inşa olunmuşdur.
    Noyabrın 12-də kənd mərkəzinin açılışı
olmuşdur.
    Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
Məhərrəm Həbibov çıxış edərək demişdir
ki, istifadəyə verilən kənd mərkəzində ida-
rəetmə strukturları və xidmət təşkilatlarının
fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.

Kənddə istifadəyə verilən müasir sosial ob-
yektlər, yaradılan yüksək iş şəraiti muxtar
respublikanın inkişaf göstəricisidir. Göstərilən
bu cür yüksək dövlət qayğısı kənd sakinlərinə
böyük sevinc bəxş etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Xurs kəndində
yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi
və kəndin abad yaşayış məntəqələri sırasına
qoşulması münasibətilə sakinləri təbrik

edərək demişdir: “Bu gün ölkəmizdə aparılan
uğurlu sosial-iqtisadi islahatlar bütün sahələrin
inkişafına səbəb olmuşdur. Bu istiqamətdə
həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada
da uğurla davam etdirilir. Kənd yaşayış
məntəqələrində əhalinin rahatlığı üçün lazımi
şərait yaradılır, insanlar hərtərəfli qayğı ilə
əhatə olunur, yeni sosial obyektlər tikilərək
istifadəyə verilir, fərdi təsərrüfatların ge-
nişləndirilməsi üçün lazımi dövlət dəstəyi

göstərilir. Bütün bunların həyata keçirilməsi
ölkəmizdə Heydər Əliyev siyasi xəttinin
uğurla davam etdirilməsinin nəticəsində
mümkün olmuşdur”.
     “Bu gün ölkəmizdə sabitlik və sürətli sosi-
al-iqtisadi inkişaf vardır”, – deyən Ali Məclisin
Sədri bildirmişdir ki, yaradılmış şərait insanların
yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına və kənd -
lərin müasir görkəm almasına səbəb olmuşdur.

Yeni kənd mərkəzi idarəetməni 
xeyli yaxşılaşdıracaqdır

Ardı 4-cü səhifədə
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Xurs kəndində aparılan kompleks qurucu -
 luq işləri müstəqil Azərbaycan dövlətinin
inkişaf göstəricisidir. Bütün bunlar həm
də iqtisadi inkişafın və mövcud sabitliyin
bəhrəsidir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “12 noyabr
Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya
Günüdür. Konstitusiya hər bir ölkənin əsas
dövlətçilik atributlarından biridir. Əsas Qa-
nunumuzda göstərildiyi kimi, Azərbaycan
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətdir.
Ölkəmizdə vətəndaşların hüquq və azadlıqları
təmin olunmuşdur”.
    Ali Məclisin Sədri Konstitusiya Günü
və yeni obyektlərin istifadəyə verilməsi mü-

nasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik etmiş,
açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Müasir standartlara uyğun inşa edilən
kənd mərkəzi 3 mərtəbədən ibarətdir. Mər-
kəzin birinci mərtəbəsində kitabxana, polis
sahə məntəqəsi, rabitə evi və feldşer-mama
məntəqəsi yerləşir.
    Yeni tikilən kənd mərkəzlərində kitab-
xanalar üçün nümunəvi şəraitin yaradılması,
ilk növbədə, sakinlərin asudə vaxtlarının
səmərəli təşkilinə hesablanmışdır. Mərkəzdə
yerləşən kitabxanaya 1028 ədədi latın, 2494
ədədi isə kiril əlifbası ilə çap olunmuş 3522
kitab verilmişdir.
    Polis sahə məntəqəsi üçün ayrılan iş

otağında nümunəvi xidmət şəraiti yaradıl-
mışdır. Binada baytarların fəaliyyəti üçün
də lazımi şərait vardır. Ali Məclisin Sədri
yaradılan şəraitlə tanış olmuş, baytarlıq
xidmətinin təşkili ilə bağlı müvafiq tapşı-
rıqlar vermişdir.
    Kənd mərkəzində yerləşən rabitə evi
Xurs və Nürgüt kəndlərinə xidmət göstərir.
Burada quraşdırılan elektron ATS 160 nöm-
rəlikdir. Rabitə evində yerləşən poçt böl-
məsində məktub və banderolların, tele -
qramların qəbulu və göndərilməsi, pul ba-
ratlarının qəbulu və ödənişi, qəzetlərin, müx-
təlif növ danışıq və internet kartlarının satışı
həyata keçiriləcək, kənd əhalisinə bank xid-

məti göstəriləcəkdir.
    Feldşer-mama məntəqəsi kənddə səhiyyə
xidmətinin təşkilinə imkan verəcəkdir. Mən-
təqə lazımi dərman vasitələri, soyuducu,
peyvənd və ilkin tibbi yardım çantaları ilə
təmin olunmuşdur. 
    Binanın ikinci və üçüncü mərtəbələrində
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyin,
bələdiyyənin, Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatının, kənd mədəniyyət evinin
fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılmış,
iclas zalı istifadəyə verilmişdir.
    Binada fərdi qazanxana quraşdırılmış,
həyətdə abadlıq işləri aparılmış, ağac və
gül kolları əkilmişdir.

    Xurs kəndində də yeni xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
    Ali Məclisin Sədri xidmət mərkəzinin açılışını bildirən lenti
kəsmişdir.
    Xidmət mərkəzində ərzaq malları mağazası, ət satışı yeri, qadın
gözəllik salonu və bərbərxana istifadəyə verilmişdir. Mərkəzdə
4 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
    Kənd ağsaqqalları muxtar respublikamızda böyük quruculuq
işlərinin həyata keçirildiyini qeyd etmiş, kənd yaşayış məntəqələrində
əhalinin rahatlığı üçün yaradılan bu cür şəraitə görə minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
    Xidmət mərkəzinin binasında fərdi qızdırıcı quraşdırılmış, həyətdə
abadlıq işləri aparılmış, gül kolları və ağaclar əkilmişdir.

*   *   *

    Xurs kəndində yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi ilə
bərabər, abadlıq işləri də aparılmış, 230 metr fiber-optik, 1100 metr
elektrik xətti, 210 metr qaz və 470 metr su xətti çəkilmişdir.

    Muxtar respublikada aparılan quruculuq
işlərindən Nürgüt kəndinə də pay düşmüş,
kənd məktəbi yeni bina ilə təmin
olunmuşdur.
    Noyabrın 12-də Nürgüt kənd tam orta
məktəbinin açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov məktəb bi-
nasının əsaslı yenidənqurmadan sonra is-
tifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi
təbrik edərək demişdir: “Nürgüt Ordubad
rayonunun ucqar dağ kəndlərindəndir. Gö-
zəl təbiətə malik olan kənddəki məktəb
binası bu günün tələblərinə cavab vermirdi.
Ona görə də bu il məktəbdə yenidənqurma
işləri aparılmış, müasir tədris avadanlıqları
quraşdırılmışdır. Məktəbdə informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının imkan-
ları geniş tətbiq olunmuş, kompüter sinif-
ləri, elektron lövhəli siniflər istifadəyə

verilmiş, internetə çıxış imkanı təmin
olunmuşdur. Təhsil ocağında yeni labora-
toriyalar yaradılmış, fənn kabinələri isti-
fadəyə verilmişdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Nürgüt
kənd tam orta məktəbinin zəngin təhsil
ənənələri vardır. Bu ənənələr bu gün də
davam etdirilir. Məktəb hər il ali məktəblərə
qəbulda uğurlu nəticələr göstərir. Bu da
onu deməyə əsas verir ki, məktəbdə təlim-
tədris prosesi günün tələbləri səviyyəsində
qurulmuşdur”.
    Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiy-
yətlərə görə məktəbin kollektivinə təşək-
kür etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmiş,
Nürgüt kənd tam orta məktəbində yara-
dılan şərait və tədrisin keyfiyyəti ilə
maraqlanmışdır.

Nürgüt kəndində təhsilin səviyyəsi yüksəldilmişdir

Ardı 5-ci səhifədə

Xurs kənd xidmət mərkəzində 
lazımi şərait yaradılıb



    – Anar müəllim, Avropa Şurası
Yerli və Regional Hakimiyyətlər
Konqresinin budəfəki sessiyası han-
sı xüsusiyyətləri ilə yadda qaldı? 
    – Məlum olduğu kimi, 28-31 ok -
tyabr 2013-cü il tarixdə Fransanın
Strasburq şəhərində Avropa Şura-
sının Yerli və Regional Hakimiy-
yətlər Konqresinin 25-ci sessiyası
keçirilmişdir. Sessiyanın işində Azər-
baycan Respublikasının yerli və re-
gional seçkili orqanlarından, o cüm-
lədən Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasından olan nümayəndələr iştirak
etmişlər. Avropa Şurasının Konqre-
sinin maraq dairəsinin geniş oldu-
ğunu nəzərə alaraq, sessiyanın
gündə liyi bir neçə spektri əhatə
edən məsələləri özündə əhatə edirdi.
Bunlardan bir qismi konqresin man-
datına uyğun olaraq, üzv dövlətlərdə
müvafiq sahədəki vəziyyətin mo-
nitorinqinin aparılması, onun mü-
zakirəsi və postmonitorinq prosesinin
təşkili, ənənəvi olaraq seçki müşa-
hidə missiyalarının hesabatlarının
dinlənilməsi olmuş, digər tərəfdən
isə son zamanlar diqqət mərkəzində
olan institusional məsələlər də daxil
edilmişdir.
    – Sessiyada bir sıra ölkələrdə
aparılmış monitorinqlərlə bağlı mü-
zakirələrin aparılması da gözləni-
lirdi. Bu istiqamətdə hər hansı qət-
namə və tövsiyə layihələri qəbul
olundumu?
    – Sessiyanın gündəliyinə uyğun
ilk olaraq konqresin yeni üzvlərinin
mandatlarının və vəzifələrinin müəy-
yənləşdirilməsi, hər il olduğu kimi,
konqresin Xartiyasına, Prosedur və
Qaydalarına uyğun olaraq, məruzə-
çilər tərəfindən nəzərdən keçirildi

və təsdiq olundu. Sonra sessiya çər-
çivəsində Macarıstan, İrlandiya, Uk-
rayna, Albaniya və Danimarkada
yerli və regional demokratiyanın
vəziyyəti ilə bağlı aparılmış moni-
torinqlərin nəticələri, Makedoniyada
keçirilmiş yerli seçkilərin və Ermə-
nistanda Yerevan şəhər assamble-
yasına keçirilmiş seçkilərin nəticələri
müzakirə olundu və konqres tərə-
findən seçkilərlə bağlı qətnamə və
tövsiyələr qəbul olundu.
    – Bəs Avropa Şurası Yerli və Re-
gional Hakimiyyətlər Konqresinin
budəfəki sessiyasında Azərbaycan
üçün, əsasən, hansı məsələlər xüsusi
əhəmiyyət daşıyırdı?
    – Müzakirə olunmuş məsələlər
sırasına ölkəmiz üçün maraq kəsb
edən iki məsələ – “Avropada xüsusi
statuslu regionlar və ərazilər” və
“Miqrantların regional əmək baza-
rına çıxışı” haqda sənədlər də sa-
lınmışdı. Birinci məsələ ilə bağlı
İtaliyadan olan məruzəçi Bruno
Martsiano, ikinci məsələ ilə bağlı
isə İrlandiyadan olan məruzəçi Ded-
re Makqouvan məruzə etdilər. Mə-
lumdur ki, bu gün Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının düş-
düyü blokada vəziyyətinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, Avro-
panın diqqətinin Ermənistan tərə-
findən ərazilərimizin işğalına və
blokada vəziyyətində yaranmış du-
ruma yönəldilməsi bizim üçün xü-
susi əhəmiyyət kəsb edirdi. Elə bu
səbəbdən də nümayəndə heyətimiz
xüsusilə birinci məsələnin müza-
kirəsində aktiv iştirak edərək sə-
nədin əhəmiyyətini vurğulamaqla
yanaşı, məsələ ilə bağlı bir neçə

təklif də irəli sürdü.
    Konqresin eyni zamanda qitənin
yerli və regional hakimiyyət orqan-
larının ən nüfuzlu forumu olduğunu
nəzərə alsaq, orda keçirdiyimiz gö-
rüşlər və müzakirələr, iştirak etdi-
yimiz müxtəlif təqdimat və tədbirlər
də yaddaqalan oldu.
    – Vurğuladınız ki, “Avropada
xüsusi statuslu regionlar və ərazilər”
məsələsi haqqında məruzə edildi.
Bu məruzələrdə Naxçıvanın mux-
tariyyət statusu necə qiymətləndi-
rildi?
    – Qeyd edim ki, sessiyada mü-
zakirəyə çıxarılan “Avropanın xüsusi
statuslu regionları və əraziləri” adlı
məruzə xüsusilə yaddaqalan oldu.
Məruzəçi hazırladığı hesabatda, qət-
namə və tövsiyə layihələrində Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının sta-
tusunun modelini xüsusi qeyd etdi
və bunun tətbiqinin çox faydalı ol-
duğunu bildirdi. Sənədin II hissəsinin
“b” bəndində qeyd olunmuşdur ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası eks -
klav xarakterli muxtariyyət modelidir.
Məruzənin bu formada təqdim olun-
ması, xüsusilə bu tip xüsusi statuslu
muxtariyyətlərin problemli yerlərdə
separatçı tendensiyalara qarşı istifadə
olunması kimi müddəalarının burada
əks olunması, sənədin Azərbaycanın
mənafeyinə tam uyğun anlayış və
prinsiplər üzərində qurulması müsbət
tendensiya kimi qiymətləndirilə bilər.
Ümumi götürsək, bu beynəlxalq təş-
kilatların bu tip sənədlərində Nax-
çıvan Muxtar Respublikası haqda
müxtəlif müddəaların salınması bir
neçə səbəbdən uğurlu sayıla bilər.
Birincisi, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının uğurlu və faydalı model

kimi sənəddə göstərilməsi, ilk növ-
bədə, mövcud sistemin keyfiyyə-
tindən xəbər verir. Bu həm də, bir
növ, onun beynəlxalq səviyyədə təs-
diqi kimi qəbul oluna bilər. Xüsusilə
qeyd etməliyəm ki, hesabat müəllifi
və bu sənədin hazırlanmasında iştirak
etmiş ekspertlərin bu modeli “uğurlu
və faydalı” sözləri ilə xarakterizə
etmələri məsələ ilə bağlı apardıqları
sosial, siyasi, iqtisadi və bir sıra
digər indikatorların uzun müşahi-
dələri əsasında sənəddə öz əksini
tapmışdır. İkincisi, Naxçıvan mux-
tariyyətinin model kimi istifadəsinin
faydalı olacağına və problemli, xü-
susilə də “dondurulmuş” münaqi-
şələrin həlli zamanı danışıqlarda is-
tifadə olunması yuxarıda qeyd etdi-
yim kimi, Azərbaycanın ümumi
mövqeyi ilə tam üst-üstə düşür.
“Dondurulmuş münaqişə lər”dən söz
düşmüşkən, Dağlıq Qarabağ məsə-
ləsinə diqqətin yönəldilməsi üçün
bu yaxşı imkan hesab olunurdu.
Çünki məhz Azərbaycan tərəfi əra-
zisində “dondurulmuş” münaqişə
kimi işğal faktorunun aradan qaldı-
rılması üçün Dağlıq Qarabağa geniş
muxtariyyət verilməsini mümkün
sayır. Belə olduqda isə mövcud bey-
nəlxalq hüquq normalarındakı hər
iki təməl prinsipi, yəni ərazi bütöv-
lüyü və öz müqəddəratını təminetmə
prinsipi nəzərə alınır. Bu baxımdan
bu tip sənədlər nə qədər çox olsa,
bizi qane edən formul nə qədər çox
sənəddə əks olunsa, bu sahədə Azər-
baycanın mövqelərini möhkəmlən-
dirən amillərin sayını artırmış olur.
Üçüncüsu, bu həm də Naxçıvanı,
burda aparılan işləri, sosial-iqtisadi
sahədə qazanılan uğurları gözügö-
türməyən, bu inkişaf və tərəqqiyə
hər vasitə ilə qara yaxmağa çalışan
qüvvələrə də bir mesajdır ki, onların
bütün səylərinə baxmayaraq, dünya
ictimaiyyəti və xüsusilə Avropa Şu-
rası kimi nüfuzlu təşkilat və onun
müxtəlif qurumları Naxçıvandakı
proseslərə və burdakı nailiyyətlərə
yüksək və real qiymət verir.

- Elnur KƏLBİZADƏ

Xəbər verdiyimiz kimi, bu ilin 28-31 oktyabr tarixlərində Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər
Konqresinin növbəti sessiyası keçirilib. Sessiyada bir sıra digər məsələlərlə yanaşı, Avropada xüsusi statusa

malik region və ərazilərə dair hesabat da dinlənilib. Sessiyanın gedişi, müzakirə olunan məsələlər və bu məsələlərin,
ümumilikdə, Azərbaycan və xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün əhəmiyyəti haqqında suallarımızı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Anar İbrahimov cavablandırır:

Naxçıvanın muxtariyyət modeli Avropada 
nümunə kimi göstərildi

    Məlumat verilmişdir ki, məktəb binası 110 şagird yerlikdir. Məktəbdə
12 sinif otağı, kimya-biologiya kabinəsi, hərbi kabinə, 2 elektron lövhəli
sinif, kompüter otağı, müəllimlər otağı, kitabxana və açıq idman qurğuları
vardır.
    Məktəbin kitabxana fondunda 712 latın qrafikalı dərslik və 1352 bədii
ədəbiyyat olmaqla, 2064 kitab vardır. Kitabxanada 1 ədəd kompüter də
quraşdırılmışdır.
    Kimya-biologiya və hərbi kabinələrdə müvafiq fənlərin tədrisi üçün
lazımi şərait yaradılmış, sınaq-təcrübə cihazları qoyulmuş, məlumat
stendləri asılmışdır. Məktəbin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ilə təminatına da diqqət yetirilmiş, kompüter və elektron lövhəli siniflər
yaradılmışdır.
    Kənd əhalisinə tibb xidməti göstərən feldşer-mama məntəqəsi də məktəb
binasında yerləşir. Məntəqə üçün 2 otaq ayrılmışdır.
    Ali Məclisin Sədri kənd əhalisinə göstərilən tibbi xidmətlə maraqlanmış,
xidmətin yüksək səviyyədə təşkili barədə tapşırıqlar vermişdir.
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    Nürgüt kəndində aparılan quruculuq işləri
zamanı əhalinin gündəlik məişət tələbatının
ödənilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılmış,
yeni xidmət mərkəzi tikilmişdir.
    Nürgüt kənd xidmət mərkəzinin açılışı
olmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri xidmət mərkəzinin
açılışını bildirən lenti kəsmişdir.
    Xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın
gözəllik salonu, ət satışı yeri və ərzaq mağazası
fəaliyyət göstərir. Mağazada muxtar respub-
likamızda istehsal olunan keyfiyyətli ərzaq
və sənaye məhsullarının satışına daha çox
üstünlük verilir. Mərkəzdə 4 nəfər işlə təmin
olunmuşdur.
    Xidmət mərkəzinin yerləşdiyi binanın hə-
yətində də abadlıq işləri aparılmış, ağac və
gül kolları əkilmişdir.
    Kənd sakinləri muxtar respublikanın ucqar
yaşayış məntəqəsi olan Nürgüt kəndində hə-
yata keçirilən kompleks quruculuq və abadlıq
işlərini ölkəmizdə, eləcə də muxtar respub-
likamızda insan amilinə verilən qiymətin
ifadəsi kimi dəyərləndirmişlər. Qeyd olun-

muşdur ki, kənddə yaradılan şərait insanların
torpağa bağlılığını, onların qurub-yaratmaq
əzmini daha da artırmışdır. Nürgütdə bu gün

hər bir kənd sakini göstərilən dövlət qayğısını
öz həyatında hiss edir.
    Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın

kəndlərində aparılan quruculuq işlərinin bun-
dan sonra da davam etdiriləcəyini qeyd etmiş,
sakinlərin yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə
edəcəklərinə əminliyini bildirmişdir.

*   *   *
    Xalqa və Vətənə sonsuz sevgi, dövlətçiliyə
sədaqət davamlı inkişafı təmin edən əsas
amildir. Muxtar respublikanın digər rayonları
kimi, qədim tarixə və mədəniyyətə malik
olan Ordubad da bu gün müasirliyin vəhdə-
tində daha da inkişaf etmiş, tərəqqiyə qo-
vuşmuşdur. İstər rayon mərkəzi olan Ordubad
şəhəri, istərsə də zəngin təbiəti və təmiz
havası ilə seçilən ucqar dağ kəndləri daha
abad və yaraşıqlı bir görkəm almışdır. Ələhi,
Xurs və Nürgüt kəndlərində bir gündə 8
sosial obyektin istifadəyə verilməsi Azər-
baycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin göstə-
ricisidir. Bu eyni zamanda dövlətçiliyimizin
əsasını təşkil edən Heydər Əliyev siyasi xət-
tinin təntənəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Nürgüt kəndində xidmət mərkəzi 
istifadəyə verilmişdir

    Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin Sosial idarəetmə və hüquq
fakültəsində “Ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycan Konstitusiya-
sının memarıdır” mövzusunda
tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş
sözü ilə universitetin tərbiyə işləri
üzrə prorektoru, fəlsəfə elmləri
doktoru, professor Məmməd Rza-
yev açaraq Konstitusiya Günü
münasibətilə tədbir iştirakçılarını
təbrik etmiş, 1995-ci il noyabr
ayının 12-də qəbul olunmuş
Konstitusiyanın müstəqil Azər-
baycanın ilk Əsas Qanunu oldu-
ğunu vurğulamışdır. 
    Sosial idarəetmə və hüquq fa-
kültəsinin dekan müavini Abbas
Əhmədov “Ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycan Konstitusi-
yasının memarıdır” mövzusunda
məruzə ilə çıxış etmişdir. Bil-
dirilmişdir ki, Konstitusiyanın
qəbulu cəmiyyət və dövlət hə-
yatında bir çox demokratik də-
yişikliklərə yol açmış, insan hü-
quq və azadlıqlarının qorunması
üçün əlverişli şərait yaratmaqla
həyatın bütün sahələrinin inki-
şafına təkan vermişdir. Azərbay-
can ikinci dəfə müstəqillik əldə
etdikdən sonra yeni Konstitusi-
yanın hazırlanması zərurəti mey-
dana çıxmışdır. Bunun üçün
Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə xüsusi komissiya yaradılmış,
Konstitusiya layihəsi ümumxalq
müzakirəsinə çıxarılmışdır.
1995-ci il noyabrın 12-də refe-
rendum yolu ilə müstəqil Azər-
baycanın ilk Konstitusiyası qə-
bul olunmuşdur. 
    Vurğulanmışdır ki, Əsas Qa-
nunun qəbul edilməsindən sonra
ölkəmizdə bütün sahələri əhatə
edən genişmiqyaslı islahatlar apa-
rılmış, böyük inkişaf və tərəqqiyə
nail olunmuşdur.

Mina QASIMOVA

Konstitusiyamızın
memarı



    Argentinanın Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kar-
los Dante Rivan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında ikigünlük səfərdə
olub. Səfər çərçivəsində argentinalı
səfir Naxçıvan Avtomobil Zavo-
dunda, “Gəmiqaya Mineral Sular”
MMC-nin istehsal sahələrində, “Gə-
miqaya Daş Məhsulları Sənaye
Kompleksi”ndə  və “Gəmiqaya”
Mebel Fabrikində olub. Bu istehsal
müəssisələri ilə tanışlıq zamanı
səfirə  müəssisələrin istehsal gücü,
məhsulların çeşidi, ixrac imkanları
haqqında ətraflı məlumat verilib.

    Muxtar respublika-
nın qonağı diyarımızın
gəzməli-görməli yer-
ləri ilə tanışlıq çərçi-
vəsində Naxçıvan
Dövlət Xalça Muze-
yini gəzib. Möminə
xatın türbəsi, Açıq
Səma Altında Muzey,
“Xan Sarayı” Dövlət
Tarix-Memarlıq Mu-
zeyi, Heydər Əliyev
Sarayında fəaliyyət göstərən Nax-
çıvan Dövlət Rəsm Qalereyası və
Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi

də argentinalı səfirin tanış olduğu
məkanlar arasında olub.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Argentinanın səfiri Naxçıvanın tarixi abidələri, 
mədəniyyət və sənaye müəssisələri ilə tanış olub
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Tanış rəqib

“Bakılı” Naxçıvan təmsil-
çisi üçün heç də yad ko-

manda deyil. Belə ki, paytaxt klubu
hələ komandamız əsas liqada oy-
nayarkən bizə rəqib olmuş və bu
arenadan “ev”ə əliboş qayıtmışdı.
Bu görüşə kimi 4 dəfə “Araz-Nax-
çıvan”la qarşılaşan “Bakılı” bir dəfə
belə olsun, 3 xal sevinci yaşamayıb.
Qırmızı-ağlar paytaxt təmsilçiləri
ilə 2001-2002-ci illər mövsümündə
keçirdiyi hər iki matçdan qələbə
ilə ayrılıblar – 2:0, 4:2. 
    Ötən tur Qusar səfərindən qayıdan
“Araz-Naxçıvan” bu görüşə qələbə
əzmi ilə çıxmışdı. Komandanın baş
məşqçisi Əsgər Abdullayev Bakı
təmsilçisinin üzərində qələbəni elə
ilk hissədə qazanmaq üçün bəzi də-
yişikliklərə əl atmışdı. Belə ki, məşq
zamanı zədələnən Cavid Həsənovun
yerinə meydana Fərman Qəmbərovu
buraxan baş məşqçi meydana 4-3-3
taktikası ilə çıxmışdı. Artıq zədəsi
sağalan Akif Tağıyev və Elgün Ab-
baslını meydanın mərkəzində oy-
nadan baş məşqçi Eşqin Quliyevi
bir qədər arxa plana çəkmişdi. Hü-
cum xəttində isə həmişə olduğu
kimi, David Canıyev-Bəxtiyar Sol-
tanov-Elmin Çobanov triosu rəqibin
müdafiə xəttini yarmaq üçün əllə-
rindən gələni etdilər.
    “Bakılı”ya gəlincə, komandanın
baş məşqçisi Rakif Əliyev Naxçı-
vana ən azından bir xal qazanmaq
üçün gəldiyini hələ oyundan öncə
bizimlə söhbətində vurğulamışdı.
Görünən o oldu ki, rəqibin baş
məşqçisinin arzusu çin olmadı. Oyu-
na 4-5-1 taktikası ilə başlayan “Ba-
kılı” “Araz-Naxçıvan” önündə heç
nə ilə yadda qala bilmədi.

Taleyi ilk hissədə həll olunan
oyun

Məlum olduğu kimi, bu gö-
rüşdən bir gün öncə qır-

mızı-ağların ən yaxın izləyicisi
“Neftçala” doğma arenada “Ağsu”ya
uduzmuşdu. Əlavə motivasiya qa-
zanan “Araz-Naxçıvan”ın futbol-
çuları bu görüşdən mütləq üç xal
qazanmaq üçün meydana çıxdıqla-
rını elə ilk dəqiqələrdə nümayiş et-
dirdilər. Matçın başlaması ilə hü-
cuma atılan qırmızı-ağlar ilk 5 də-
qiqədə iki əlverişli imkanı boşa
verdilər. Ancaq muxtar respublika
təmsilçisi birinci hissənin 1/3 hissəsi
tamam olmamış tablodakı sıfırını
birlə dəyişməyə müvəffəq oldu. Cə-
rimə meydançasında Elmin Çoban -
ova qarşı qayda pozuntusu hakim
Elvin Əsgərovun diqqətindən ya-
yınmadı. 11 metrlik nöqtəni göstərən
referinin bu qərarı rəqib futbolçular
tərəfindən heç də xoş qarşılanmadı.
Onu da qeyd edək ki, bu, “Araz-
Naxçıvan”ın 9 tur ərzində qazandığı
ilk penalti zərbəsi idi. Topa yaxın-
laşan Akif Tağıyev dəqiq zərbə ilə
komandasını hesabda önə keçirdi.
Bununla o, cari mövsümdə 4-cü
qolunu vurmuş oldu. 

    Hesabda önə keçmələrinə bax-
mayaraq, qırmızı-ağlar hücumlarının
kəsərini azaltmadılar. Rəqib isə ara-
sıra Emil Balayevin qoruduğu qa-
pıya uzaqdan zərbələr endirsə də,
qapıçını keçmək mümkün olmadı.
Əvəzində isə Elmin Çobanov sta-
diona toplaşmış azarkeşləri yenə
ayağa qaldırdı. David Canıyevin
qapıya zərbəsinə ayaq uzadan
E. Çobanov ardıcıl üçüncü matçda
da fərqlənməyə nail oldu – 2:0.
Hakimin ilk hissəyə əlavə etdiyi
dəqiqədə isə “Araz-Naxçıvan” tab-
lodakı hesabı üçə çatdırdı. Bu dəfə

səhnəyə David Canıyev çıxdı. Eşqin
Quli yevin sağ cinahdan asmasını
hücumçu başla qapıdan keçirdi. 
    Artıq birinci hissədə oyunun ta-
leyini həll edən qırmızı-ağlar ikinci
hissəyə təmkinli oyunla başladılar.
“Bakılı”nı daha çox yarımmüdafiə
xəttində qarşılayan komandamız
67-ci dəqiqədə daha bir dəfə fərq-
lənməyə imkan tapdı. Sol cinahdan
edilən ötürməni David Canıyev mü-
kəmməl ram edərək qapıya göndərdi
– 4:0. Bununla forvardımız cari
mövsümdə vurduğu qolların sayını
8-ə yüksəltdi. Bu qoldan sonra ko-
mandamız bir neçə dəfə fərqlənməyə
yaxın olsa da, qeyri-dəqiqlik buna
imkan vermədi. “Araz-Naxçıvan”
bu görüşdən 3 xal qazandı. Ko-
mandanın əsas müdafiəçisi Mikayıl
Rəhimov rəqiblə ikili mübarizədə
sol dizindən zədə aldı və meydanı
tərk etmək məcburiyyətində qaldı.
Müdafiəçimizin qarşıdakı turlarda
oynayıb-oynamayacağına həkimin
son rəyindən sonra qərar veriləcək.
    Bu qələbədən sonra “Araz-Nax-
çıvan” xalını 25-ə yüksəltdi və li-
derliyini davam etdirdi. Qeyd edək
ki, qırmızı-ağlar növbəti oyununu
noyabrın 17-də Bakıda MOİK-ə
(Mərkəzi Ordu İdman Klubu) qarşı
keçirəcək.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Azərbaycan I divizionunun IX turu çərçivəsində “Araz-Naxçıvan”
futbol komandası noyabrın 9-da Bakının “Bakılı” futbol ko-

mandasını qəbul etdi. Turnir cədvəlinə başçılıq edən muxtar respublika
komandası qələbə seriyasını bu oyunda da davam etdirdi. Qırmızı-
ağlar paytaxt təmsilçisi önündə mükəmməl oyun sərgiləməklə 4:0
hesablı qələbəni bayram etməyi bacardılar. Bu, Əsgər Abdullayevin
yetirmələrinin cari mövsümdə ikinci belə böyükhesablı qələbəsidir. 

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Özəl Universitetinin rektorluğu

və professor-müəllim heyəti İbrahim 
Kazımbəyliyə,  əzizi
QƏDİRULLANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dəri-Zöhrəvi
Dispanserinin kollektivi dispanserin baş

həkimi Xədicə Qazıyevaya, qardaşı
ƏBÜLFƏZ QAZIYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Dövlət Universitetindən 
Yunis Hüseynov, Musa Piriyev

Etibar Məmmədova, anası 
BÜLBÜL XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası QİÇS-lə

Mübarizə və Profilaktika Mərkəzinin 
direktoru Hüseyn Mikayılov və mərkəzin
əməkdaşları Xədicə Qazıyevaya, qardaşı

ƏBÜLFƏZ QAZIYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Özəl Universitetinin Tədris 

şöbəsinin müdiri Anar Abuzərli ailəsi ilə
birlikdə İbrahim Kazımbəyliyə və Hüseyn
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№ Komandalar O Q H M T X

1. Araz-Naxçıvan 9 8 1 0 22-3 25

2. Qaradağ-Lökbatan 9 7 2 0 20-3 23

3. Neftçala 9 7 0 2 29-7 21

4. Ağsu 9 6 1 2 13-9 19

5. Şuşa 9 5 1 3 15-7 16

6. MOİK 9 4 3 2 14-12 15

7. Lokomotiv 9 4 0 5 12-16 12

8. Karvan 9 4 0 5 9-17 12

9. Şahdağ 9 3 2 4 12-7 11

10. Turan-T 9 3 2 4 14-14 11

11. Mil-Muğan 9 3 2 4 7-11 11

12. Bakılı 9 2 3 4 9-16 9

13. Kəpəz 9 2 2 5 8-11 8

14. Şəmkir 9 2 2 5 8-13 8

15. Energetik 9 1 1 7 3-25 4

16. Göyəzən 9 0 0 9 1-25 0

    Babək Rayon İcra Hakimiyyə-
tində Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ədliyyə Nazirliyinin, Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi-
nin təşkilatçılığı ilə “Bələdiyyə
mülkiyyətinin idarə olunmasının
xüsusiyyətləri” mövzusunda se-
minar keçirilib. 
    Tədbiri giriş sözü ilə
Babək Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin şöbə mü-
diri Nihal Məmmədov
açaraq rayonda bələdiy-
yələrin fəaliyyətindən
danışıb, bələdiyyələrin
mülkiyyətinin qanunve-
riciliyin tələblərinə uy-
ğun idarə olunmasının günün vacib
tələblərindən olduğunu deyib. 
    Seminarda “Bələdiyyələrdə mül-
kiyyət hüququnun həyata keçirilməsi
ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri”
mövzusunda muxtar respublika Əd-
liyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş
mərkəzinin məsləhətçisi, kiçik əd-
liyyə müşaviri Səttar Zamanov mə-
ruzə ilə çıxış edib. Qeyd edilib ki,
bələdiyyə mülkiyyəti yerli maliyyə,
dövlət mülkiyyətində olan və bələ-
diyyələrin istifadəsinə verilmiş bə-
lədiyyə əhalisinin tələbatının ödə-
nilməsinə xidmət edən bütün növdən
olan daşınan və daşınmaz əmlakdır.
“Bələdiyyələrin statusu haqqında”
Qanunun 33-cü maddəsinə uyğun
olaraq, bələdiyyə mülkiyyətinin tər-
kibinə yerli vergilər və ödənişlər
hesabına formalaşan yerli büdcənin
vəsaiti, bələdiyyənin büdcədənkənar
fondları, bələdiyyə əmlakı, habelə
bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə
müəssisələri və təşkilatları, bələdiyyə
mənzil fondları və qeyri-yaşayış
binaları, dövlət mülkiyyətində və
xüsusi mülkiyyətdə olmayan yollar,
bələdiyyə, təhsil, səhiyyə, mədə-
niyyət və idman müəssisələri, digər
daşınan və daşınmaz əmlak daxildir.
Bələdiyyələr bələdiyyə mülkiyyətini
idarə edirlər. Dövlət bələdiyyə mül-
kiyyətini müdafiə edir, subsidiyalar,
kreditlər, qrantlar vermək yolu ilə
bu mülkiyyətin artmasına imkan
yaradır.
    “Bələdiyyə torpaqlarından isti-
fadə edilməsi və mühafizəsi” barədə
muxtar respublika Dövlət Torpaq
və Xəritəçəkmə Komitəsinin şöbə
müdiri İntizar Həziyev danışıb. O,
məruzəsində bildirib ki, torpaq üzə-
rində bələdiyyə mülkiyyəti “Torpaq
islahatı haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun ola-
raq, bələdiyyə mülkiyyətinə ayrılan
torpaqlar, habelə qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada, başqa
torpaq mülkiyyətçilərindən bələ-

diyyələrə keçən torpaqlar hesabına
yaranır. Bələdiyyə mülkiyyətinə
aid torpaqlar ümumi istifadədə olan
torpaqlara,  hüquqi və fiziki şəxs-
lərin istifadəsində olan torpaqlara,
ehtiyat fondu torpaqlarına ayrılır.
Ümumi istifadədə olan torpaqlara,

bir qayda olaraq, şəhərlərin, qəsə-
bələrin və kənd yaşayış məntəqə-
lərinin, küçələrin, meydanların,
yerli əhəmiyyətli və təsərrüfatdaxili
yolların, parkların, meşə-parkların,
sututarların, stadionların, idman
meydançalarının altındakı torpaqlar,
habelə tarlaqoruyucu meşə zolaq-
larının, yerli əhəmiyyətli su təsər-
rüfatı obyektlərinin, hidrotexniki
qurğuların, ümumi istifadədə olan
digər yerli əhəmiyyətli obyekt və
qurğuların yerləşdiyi torpaqlar və
əhalinin mal-qarası üçün istifadə
olunan örüş sahələrinin torpaqları
aiddir. Hüquqi və fiziki şəxslərin
istifadəsində olan torpaqlara onların
qanuni istifadəsində və icarəsində
olan bələdiyyə torpaqları daxildir.
Bələdiyyənin ehtiyat fondu torpaq-
ları yaşayış məntəqələrinin pers-
pektiv inkişafı üçün cəlb olunan
torpaqlar,  hüquqi və fiziki şəxs-
lərin istifadə və icarə hüququna
xitam verilən bələdiyyə torpaqları,
ehtiyat məqsədi daşıyan digər bə-
lədiyyə torpaqlarından ibarətdir.
Bələdiyyə mülkiyyətində olan tor-
paqlara sərəncam verilməsini, hə-
min torpaqların istifadəsi və mü-
hafizəsi sahəsində idarəetməni bə-
lədiyyələr həyata keçirirlər. Bələ-
diyyələr bələdiyyə mülkiyyətinə
torpaq alınması zəruriyyəti yaran-
dığı hallarda dövlət mülkiyyətindən
torpaq almaq barədə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları qarşısında
vəsatət qaldırır.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ədliyyə Nazirliyinin Qa-
nunvericilik şöbəsinin rəisi, ədliyyə
müşaviri Ayaz Məhərrəmov  “Mü-
hasibat uçotu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun mahiyyəti
və tələbləri barədə söhbət açıb.
    Sonda rayon bələdiyyələrinə
“Bələdiyyələrdə mühasibat uçotu-
nun təşkili” adlı metodik vəsait
paylanıb.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Ədliyyə Nazirliyi Babək rayonunda
seminar keçirib

“Araz-Naxçıvan”ın liderliyi davam edir


